UCHWAŁA
Rodziców Uczniów
Szkoły Podstawowej nr 64
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
z dnia 18 listopada 2013 r.
Działając na podstawie art. 53, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U.
Z 2004., nr 256 z późn. Zmianami/ Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 64 im.Tadeusza
Kościuszki w Krakowie uchwalają, co następuje:
§1
1. Przez Rodziców Uczniów Szkoły rozumie się wszystkich rodziców uczniów Szkoły, przy
zachowaniu zasady, że każdego ucznia reprezentuje jeden z rodziców/prawny opiekun/, zwany
dalej Rodzicem.
2. Uchwała Rodziców Uczniów Szkoły jest ważna, jeżeli głosowała za nią większość rodziców przy
obecności co najmniej połowy ogółu rodziców uczniów Szkoły.
§2
1. W Szkole Podstawowej nr 64 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, zwanej dalej Szkołą,
powołuje się Radę Rodziców, zwaną dalej Radą, stanowiącą reprezentację rodziców uczniów
Szkoły.
2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele poszczególnych oddziałów szkolnych wybrani podczas
zebrania ogółu rodziców uczniów tych oddziałów.
3. Liczbę członków Rady i szczegółowe zasady jej wyboru określa regulamin Rady.
4. Mandat członka Rady wygasa z dniem:
- złożenia rezygnacji,
- odwołania w trybie przewidzianym dla wyboru,
- ukończenia nauki w Szkole przez ucznia, którego rodzicem jest członek Rady.
5. Wewnętrznymi organami Rady są:
1/ Prezydium Rady Rodziców w składzie:
- Przewodniczący – Tomasz Wójcik
- Z-ca przewodniczącego – Elżbieta Bieńczycka
- Skarbnik – Jolanta Gębska
2/ Komisja Rewizyjna w składzie:
- Monika Mól
- Monika Borkowska- Żebrowska
- Agnieszka Kwaśniewska
3/ Przedstawiciele Rad Klasowych – wybrani przez rodziców uczniów poszczególnych
oddziałów szkolnych.
§4
Szczegółowie zasady działalności Rady, w tym kompetencje oraz dokładne zasady wyboru jej
organów wewnętrznych, określa regulamin Rady uchwalony przez Radę.
§5
Rada Rodziców działająca na podstawie zasad dotychczas obowiązujących w Szkole, działa do
czasu przeprowadzienia wyborów na podstawie regulaminu uchwalonego zgodnie z niniejszą
uchwałą i ukonstytuowania się nowej Rady.
§6
Do reprezentowania Rady Rodziców upoważnione są:
- Z-ca przewodniczącego – Elżbieta Bieńczycka
- Skarbnik – Jolanta Gębska
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

